STATUT

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
w Łodzi

Łódź 2 0 0 8 r.

Statut Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek
w Łodzi
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

1.
2.
3.

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją
pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989
r (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony, siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie
i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.

§3

Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczątek wyróżniających
je spośród innych organizacji.

§4
1.
2.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do realizacji swoich celów i zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i zakres działania Stowarzyszenia
§5

Stowarzyszenia zostało powołane i działa w celu:
1. Integracji środowiska osób pełniących funkcje pilotów wycieczek.
2. Działania na rzecz podnoszenia rangi zawodu pilota wycieczek.
3. Podnoszenia kwalifikacji pilotów wycieczek, doskonalenia ich umiejętności.
4. Opracowania, rozwijania i koordynacji działań na rzecz podnoszenia jakości obsługi ruchu
turystycznego.
5. Współpracy z podmiotami realizującymi cele i zadania na rzecz turystyki.
6. Popularyzacji działalności pilotów wycieczek w społeczeństwie. Reprezentowanie interesów pilotów
wycieczek wobec administracji rządowej i samorządowej oraz branży turystycznej.
7. Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:
- tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
- integracji i ochrony praw pokrzywdzonych i posiadających trudną
sytuację życiową i materialną w środowisku pilotów wycieczek,
- pomocy społecznej i materialnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej
- działalności charytatywnej, humanitarnej, wzajemnej pomocy, pracy
społecznej oraz wolontariatu.

8.

Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie organizacji seminariów,
konferencji, szkoleń w zakresie: turystyki oraz pilotażu (kursy pilotów,
kierowników wycieczek), wychowawców i kierowników placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wystawienniczej i wydawniczej.
2. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i turystyczną.
3. Organizację spotkań z udziałem podmiotów działających na rynku turystycznym.
4. Prowadzenie bazy danych związanych tematycznie z celami statutowymi
5. Udzielanie w miarę możliwości pomocy członkom Stowarzyszenia w uzyskiwaniu pracy odpowiedniej
do ich kwalifikacji.
6. Występowanie do odpowiednich instytucji z postulatami i wnioskami ze szczególnym uwzględnieniem
łamania prawa obowiązującego w turystyce
i pracy pilotów wycieczek.
7. Prowadzenie działania sprzyjającego rozwojowi Stowarzyszenia.
8. Współpracę merytoryczną i organizacyjną z innymi analogicznymi do Stowarzyszenia instytucjami
funkcjonującymi na terenie Polski, w innych krajach Europy oraz w krajach pozaeuropejskich.

§7
Stowarzyszenie przeznacza uzyskiwane zgodnie ze Statutem środki wyłącznie na działalność statutową
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków wspierających.
c/ członków honorowych.

§8

§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
posiadająca uprawnienia pilota wycieczek lub kierownika wycieczek szkolnych
wydane przez upoważnione do tego instytucje, która złoży pisemną deklarację
o przystąpieniu do Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny posiada:
a/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b/ prawo do uczestniczenia we wszystkich pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
c/ prawo zgłaszania wniosków i postulatów dot. działalności Stowarzyszenia,
d/ prawo do korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia,
e/ prawo do noszenia odznaki organizacyjnej,
f/ prawo do zaskarżania do walnego Zgromadzenia Członków uchwały
Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub orzeczenia o
wykluczeniu ze Stowarzyszenia
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a/ brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
b/ przestrzegać Statutu oraz Uchwał Stowarzyszenia,
c/ regularnie opłacać składki członkowskie,
d/ przestrzegać zasad etyki moralnej i współżycia koleżeńskiego.

§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc materialną, bądź organizacyjną.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 12
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie z głosem doradczym, także w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia. Poza czynnym i biernym prawem wyborczym posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące
członkowi zwyczajnemu.

§ 13
1. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
w przypadku:
a/ dobrowolnego wystąpienia członków ze Stowarzyszenia,
b/ nieusprawiedliwionego zalegania przez członka Stowarzyszenia z opłatą składek za okres przekraczający
12 miesięcy,
c/ wykluczenia w wyniku prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w
postaci pozbawienia praw publicznych,
d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
e/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów oraz etyki moralnej i współżycia koleżeńskiego,
f/ pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,
następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 13 pkt: b, c, e oraz f, członek
Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od powzięcia o
niej wiadomości. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
3. Powyższe zasady obowiązują również wobec osób, którym odmówiono prawa członkostwa w
Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków,
b/ Zarząd Stowarzyszenia,
c/ Komisja Rewizyjna.

§ 14

§ 15
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. W przypadku, gdy członek władz, o których mowa w § 14 pkt 2 i 3 ustąpi z pełnionej funkcji lub zaistnieje
inna przyczyna zmniejszenia składu tych władz w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest
uzupełniony w drodze dokooptowania przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób
można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.

§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może mieć charakter
zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – zwyczajne, odbywa się raz do roku, a Walne Sprawozdawczo –
Wyborcze co trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia
wniosku.
4. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Sprawozdawczo –
Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Wybór władz odbywa się w głosowaniu
bezpośrednim, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. Głosowanie jest tajne, chyba, że uczestnicy jednogłośnie uchwalą głosowanie jawne.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
a/ w pierwszym terminie w obecności, 50 % plus jedna, osób uprawnionych do głosowania
b/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, pół godziny od pierwszego terminu, bez względu
na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
8. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:
a/ likwidacji Stowarzyszenia,
b/ zmian w Statucie,
Stosuje się zasady:
ad. a/ obecności w Zgromadzeniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
ad. b/ uchwały podejmowane są większością dwóch trzecich głosów członków biorących udział a
Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
10. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydiom w składzie: przewodniczący, sekretarz,
członek.
11. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków i
powołanych w nim komisji.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej.
2. Udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
5. Uchwalanie zmian w Statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie programu i planu działalności na okres następny.
7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
12. Rozpatrywanie odwołań od skreślenia z członkostwa Stowarzyszenia.
13. Rozpatrywanie innych spraw nie mieszczących się w kompetencjach władz Stowarzyszenia.

§ 18
Zarząd Stowarzyszenia
Składa się z 5 do 7 członków.
Wybór Zarządu odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
Zarząd wybiera spośród swego składu: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika
Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy Zarządu, który szczegółowo
określi zakres obowiązków członków Zarządu.
5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, a w czasie jego nieobecności czyni to wyznaczony
przez niego wiceprezes.
6. Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Zarządu Stowarzyszenia
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i w sądzie, czuwa nad całokształtem pracy i działań Zarządu.
7. Do podpisywania korespondencji, umów i innych dokumentów w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni
są, w zależności od właściwości pisma, alternatywnie:
- prezes lub jeden z wiceprezesów Zarządu oraz skarbnik w zakresie oświadczeń woli, pisma i
dokumenty w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, dokumenty bankowe i
finansowe,
- prezes lub jeden z wiceprezesów Zarządu inne pisma i dokumenty.
8. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub jeden z wiceprezesów.
a/ posiedzenia Zarządu są ważne w obecności co najmniej czterech członków Zarządu w tym prezesa
lub jednego z wiceprezesów,
b/ uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
9. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków,
b/ uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
c/ uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
d/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia może nastąpić listownie lub za pomocą poczty internetowej,
e/ reprezentowanie interesów Stowarzyszenia w sprawach finansowych i prawnych,
f/ zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
g/ zaciąganie pełnomocnictw finansowych w ramach upoważnień,
h/ przyjmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i
skreślanie) oraz prowadzenia dokumentacji członkowskiej,
i/ realizacji założeń statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia,
j/ rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia, związanych z działalnością Stowarzyszenia,
k/ wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
l/ opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
10. Zarząd odbywa spotkania przynajmniej raz na kwartał.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły są archiwizowane.
Wszystkie czynności w tym zakresie dokonuje sekretarz Zarządu.
1.
2.
3.
4.

§ 19
Komisja Rewizyjna:
jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Składa się z 3 członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.
Członkiem komisji Rewizyjnej nie może być człowiek skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez nią uchwalonego.
Wybór Komisji odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich, stanu majątkowego i finansowego
Stowarzyszenia, stanu realizacji budżetu oraz działalności Stowarzyszenia.
Występowanie do zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym w Statucie.
Przynajmniej raz w roku dokonywanie kontroli działalności statutowej Stowarzyszenia.
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności statutowej oraz zgłaszanie wniosku o
udzielenie (lub odmowę udzielenia) Zarządowi, bądź poszczególnym jego członkom absolutorium.
Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia
Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch
członków Komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 20
W przypadkach określonych w § 19 pkt I. 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 21
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Pilotów
Wycieczek.
2. W celu realizowania założeń statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki z tytułu:
a/ opłat wpisowych i składek członkowskich,
b/ dochodów z działalności statutowej Stowarzyszenia ( dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia),
c/ darowizn, zapisów i spadków,
d/ pomocy zagranicznej,
e/ korzyści z ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia
4. Składki członkowskie powinny być uregulowane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki i opłatę wpisową według zasad określonych przez Zarząd,
w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem
oraz przepisami.
7. Stowarzyszenie określa, iż przedmiotem prowadzonej działalności będzie:
a/ badanie rynku i opinii publicznej,
b / działalność związana z tłumaczeniami,
c/ działalność związana z organizacją targów i wystaw turystycznych,
d/ nauka języków obcych,
e/ kształcenie ustawiczne dorosłych,
f/ działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
g/ organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktaży, pomocy merytorycznej,
wypracowanie i upowszechnianie programów podnoszących kulturę turystyczną społeczeństwa.

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia określa formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności
gospodarczej w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ VI
Zasady dokonywania zmian w Statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia
§ 23

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków i wymaga
kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad walnego Zgromadzenia
Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków.
Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne po chwili jej podjęcia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile Walne Zgromadzenia Członków nie
wyznaczy innej komisji Likwidacyjnej.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855) z późniejszymi zmianami.

